ZARZĄDZENIE NR 3/2022
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie
szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora
terapii uzależnień

Na podstawie:
- art. 26 ust. 3 i 3a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.);
-

art. 22 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn.
zm.);

-

§ 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie
funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi
od alkoholu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1862);

- § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów
leczniczych

wykonujących

świadczenia

stacjonarne

i

całodobowe

oraz

ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu
współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami
społecznymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 734),
zarządza się co następuje:
§1
Wprowadzenie
1.

Niniejsze Zarządzenie dotyczy:
1) szkoleń rozpoczętych przed 2020 r. na podstawie akredytacji Dyrektora
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
2) szkoleń rozpoczętych po 2020 r. na podstawie akredytacji Dyrektora Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
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3) szkoleń rozpoczętych przed 2019 r. na podstawie akredytacji Dyrektora
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.
1)

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
zaświadczenie - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby uczestniczącej w programie
szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień albo instruktora terapii
uzależnień;

2)

wniosek - wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby uczestniczącej
w

programie

szkoleniowym

w

zakresie

specjalisty

psychoterapii

uzależnień

albo w zakresie instruktora terapii uzależnień;
3)

Centrum - Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;

4)

KBPN – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

5)

PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6)

szkolenie - szkolenie w dziedzinie uzależnień, o którym mowa w art. 27 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022
r. oraz szkolenie, o którym mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
25 czerwca

2012

funkcjonowania

r.

w

i rodzajów

sprawie

organizacji,

podmiotów

kwalifikacji

leczniczych

personelu,

wykonujących

sposobu

świadczenia

stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi
od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi
i organizacjami społecznymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 734) w zw. z § 14 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów
leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2021 r. poz.
1862);
7)

podmiot prowadzący szkolenie – podmiot wybrany w drodze konkursu w sprawie
wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień zgodnie
z zasadami określonymi w art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r. oraz § 14 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych
sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu;

8)

uczestnik szkolenia - osoba będąca w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu
specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w jednej ze
ścieżek, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia;

9)

rozpoczęcie szkolenia - za datę rozpoczęcia szkolenia uznaje się termin pierwszego
zjazdu szkoleniowego;

10) wykształcenie w odpowiednim zakresie – wykształcenie, o którym mowa w art. 27 ust.
7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym przed dniem
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1 stycznia 2022 r oraz w § 13 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25
czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania
i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe
oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu
współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 734).
§2
Ogólne informacje dotyczące przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie
szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii
uzależnień
1.

Potwierdzeniem statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz statusu osoby uczestniczącej w programie
szkoleniowym w zakresie instruktora terapii uzależnień są zaświadczenia wydane przez
Centrum.

2.

Wzory zaświadczeń potwierdzających status osoby uczestniczącej w programie
szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora
terapii uzależnień określa się odpowiednio w załączniku nr 1a dla szkoleń, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz załączniku nr 1b dla szkoleń, o których mowa w § 1 ust.
1 pkt 3 do niniejszego Zarządzenia.

3.

Centrum wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek uczestnika szkolenia w dziedzinie
uzależnień.

4.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby uczestniczącej
w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz wzór
wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby uczestniczącej
w programie szkoleniowym w zakresie instruktora terapii uzależnień określa się
odpowiednio w załączniku nr 2 oraz 3 do niniejszego Zarządzenia.

5.

Złożony wniosek musi być zgodny ze wzorem określonym w załącznikach, być
kompletnie wypełniony oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego
posiadane wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunkach w
zakresie określonym w art. 27 ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2020 poz. 2050 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1
stycznia 2022 r. lub §13 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25
czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu
funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia
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stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad
uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z
instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 734) w przypadku ubiegania się o status specjalisty psychoterapii uzależnień;
poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać sam Wnioskodawca
pisząc na dokumencie „Poświadczam za zgodność z oryginałem” i umieszczając
datę i czytelny podpis;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa potwierdzającego
wykształcenie średnie lub kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie
wyższe licencjackie/magisterskie na kierunkach innych niż określone w art. 27
ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 poz. 2050, z
późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2022 r. lub

na

kierunkach innych niż określone w §13 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu,
sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących
świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki
nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z
instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 734) w przypadku ubiegania się o status instruktora terapii uzależnień; poświadczenia
za zgodność z oryginałem może dokonać sam Wnioskodawca pisząc na
dokumencie „Poświadczam za zgodność z oryginałem” i umieszczając datę i
czytelny podpis;
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
zmianę nazwiska, jeśli nazwisko na dyplomie/świadectwie jest inne niż na
wniosku; poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać sam
Wnioskodawca pisząc na dokumencie „Poświadczam za zgodność z oryginałem”
i umieszczając datę i czytelny podpis.
6.

Centrum wydaje zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

7.

Centrum wystawia zaświadczenia jedynie na podstawie oryginału wniosku w wersji
papierowej. Wniosek może być przesłany za pośrednictwem poczty polskiej do siedziby
Centrum lub złożony osobiście w sekretariacie Centrum. Wnioski przesłane w wersji
elektronicznej nie będą rozpatrywane.

8.

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres możliwości
ubiegania się o status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień ulega wydłużeniu
o czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i dodatkowo o 1 rok
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liczony od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak
nie dłużej niż do czasu określonego odpowiednio w § 3 pkt. 1 lub § 4 pkt. 1 niniejszego
Zarządzenia. Wydłużony okres dotyczy również przystąpienia po raz pierwszy do
egzaminu.
9.

Centrum cofa wydany status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przypadku gdy uzyska
od podmiotu szkolącego pisemną informację o wykreśleniu danego uczestnika szkolenia
z listy uczestników szkolenia. Centrum powiadamia pisemnie NFZ o cofnięciu statusu
osoby uczestniczącej w szkoleniu. Podmiot szkolący ma obowiązek powiadomić
Centrum o każdym przypadku wykreślenia uczestnika szkolenia z listy uczestników
szkolenia w terminie do 2 tygodni od daty wykreślenia.
§3
Informacje szczegółowe dotyczące przyznawania statusu osoby uczestniczącej
w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
lub instruktora terapii uzależnień dla uczestników szkoleń akredytowanych przez
Dyrektora KBPN.
1. Zaświadczenie przyznające status uczestnictwa w procesie szkoleniowym na
podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) jest wydawane uczestnikowi
szkolenia maksymalnie do 31 grudnia 2025 roku.
2. Osoby, które zostały zakwalifikowane do szkolenia w ścieżce Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii będąc na 4 lub 5 roku jednolitych studiów
magisterskich lub osoby posiadające tytuł licencjata i będące w trakcie studiów
drugiego stopnia mogą otrzymać status osoby uczestniczącej w programie szkolenia
w

zakresie

instruktora

terapii

uzależnień.

Po

uzupełnieniu

wykształcenia

w odpowiednim zakresie i uzyskaniu tytułu magistra, osoby te mogą ubiegać się
o wydanie zaświadczenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.
3. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu na podstawie akredytacji Dyrektora
KBPN rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2020 r., które złożyły do Centrum
kompletny wniosek zgłoszenia do egzaminu końcowego, wydanie zaświadczenia jest
możliwe na podstawie uzupełnionego przez uczestnika wniosku o przyznanie statusu
osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym (bez pieczęci i podpisu kierownika
szkolenia) oraz podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych (załącznik nr 4). Na wniosku winna znaleźć się informacja, że pozostała
część niezbędnych załączników została złożona do Centrum wraz z wnioskiem
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zgłoszenia do egzaminu końcowego oraz numer sesji egzaminacyjnej, na którą
uczestnik złożył wniosek.
4. W przypadku osób uczestniczących w szkoleniu na podstawie akredytacji Dyrektora
KBPN rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2020 r. warunkiem przedłużenia statusu
jest przystępowanie do egzaminu w każdej sesji egzaminacyjnej, licząc od ostatniej
sesji przed upływem dopuszczalnego okresu określonego w art. 27 ust. 8a oraz 8b
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 poz. 2050 z późn.zm.) w
brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r.

§4
Informacje szczegółowe dotyczące przyznawania statusu osoby uczestniczącej
w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
lub instruktora terapii uzależnień dla szkoleń akredytowanych przez Dyrektora
PARPA.
1. Zaświadczenie przyznające status uczestnictwa w procesie szkoleniowym na
podstawie art. 22 ust. 2b pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn.
zm.) jest wydawane uczestnikowi szkolenia maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023
roku,
2. Do zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Zarządzenia zostaje wydany
suplement z informacją o wymaganym wymiarze godzinowym realizacji superwizji
klinicznej, który stanowi załącznik nr 1c do niniejszego Zarządzenia.
3. Osobom uczestniczącym w programie szkolenia w zakresie instruktora terapii
uzależnień, które w trakcie trwania programu szkolenia spełniły wymagania, o których
mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów
leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne
w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w
tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi i wystąpiły
z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Zarządzenia, Centrum wydaje
zaświadczenie o statusie osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie
specjalisty psychoterapii uzależnień.
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§5
Przepisy końcowe
1. Traci moc Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby
uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii
uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Piotr Jabłoński
Dyrektor
Krajowego Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Elektronicznie

przez Piotr
Piotr Stefan podpisany
Stefan Jabłoński
2022.01.25
Jabłoński Data:
15:04:15 +01'00'
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